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technieken om het Bouwtechniekonderwijs aantrekkelijk te onder-

steunen.

De werkgroep Landelijke dag doet er alles aan om deze dag van 

ontmoeting en informatie zinvol en ontspannen te laten verlopen. 

Benieuwd naar de locatie en de activiteiten op deze dag? Kijk alvast

op de website: www.dorhoutmees.nl of www.vmbo-bouwtechniek.nl.

Platform voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs bouwtechniekMei 2006

Landelijke dag vmbo

Bouwtechniek goed 

op st®oom!

lees verder op pagina 2

De voorbereidingen voor de Landelijke dag zijn volop in gang gezet

door de werkgroep Landelijke dag. De locatie is uniek: betrokkenen

bij het vmbo Bouwtechniek kunnen op 7 juni in Biddinghuizen 

letterlijk en figuurlijk aan de slag.

Het programma staat in het teken van instroom, doorstroom en 

uitstroom: vmbo Bouwtechniek st®oomt door! Naast een life interview

met Minister van der Hoeven van OCW, zal in de plenaire start van

het programma het gekozen thema verdieping krijgen. En uiteraard in

de workshops. De bedrijvenmarkt biedt tal van nieuwe en bestaande

Van de redactie
Voor u ligt het tweede nummer van vmbo Bouwtechniek Nieuws van dit jaar. Veel informatie over de afgelopen maanden, maar uiteraard

ook een vooruitblik op de komende periode, met speciale aandacht voor de Landelijk dag op 7 juni. Kopij voor deze Nieuwsbrief is welkom

bij de projectleider van de communicatiewerkgroep, Hannie Offenberg. Via de website komen die vanzelf bij de redactie. Onnodig hier te

noemen dat ook de website uw inbreng graag tegemoet ziet! 

www.vmbo-bouwtechniek.nl
Op 1 februari jongstleden is de nieuwe website van het Platform vmbo Bouwtechniek gelanceerd: 

www.vmbo-bouwtechniek.nl. (Eerst nog alleen met een verbindingsstreepje, maar sinds 1 mei ook

te benaderen zonder streepje.) En de oplettende lezer zal al gezien hebben dat de site nog gebruiks-

vriendelijker is geworden dan die al was. Op basis van een onderzoek onder de eerste gebruikers

hebben een paar aanpassingen plaats-

gevonden, waarvan de meest opval-

lende zijn: een groter lettertype,

beeldvulling afhankelijk van de

schermgrootte en doorlopende

teksten.

Deze website is voor leerlingen,

docenten en ouders een centrale

portal voor Bouwtechniek en

onderwijs. Op de homepage 

In dit nummer:
Landelijke dag 2006

www.vmbo-bouwtechniek.nl 

Van de voorzitter

In memoriam Aad van Langen

Nieuwsberichten
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kunnen bezoekers kiezen voor de docenten- of leerlingen pagina’s.

Op beide omgevingen is de vormgeving van het Platform duidelijk

herkenbaar, maar verder hebben ze ieder een eigen gezicht dat past

bij de doelgroep. De informatie op beide omgevingen is voor een deel

hetzelfde maar er zijn uiteraard ook verschillen. Leerlingen zullen bij-

voorbeeld nauwelijks geïnteresseerd zijn in de regiobijeenkomsten

van het Platform, terwijl dat voor docenten zeer relevante informatie

is. Beiden zullen echter graag in één oogopslag een overzicht willen

hebben van de schoolloopbaan: één van de blikvangers van de site.

Op basis van de beginopleiding en de keuze voor werken met het

hoofd (theorie), de handen (praktijk) of beide ziet de bezoeker in een

helder schema welke opleiding gevolgd kan worden. 

Interessant om te vermelden is de mogelijkheid om een link naar uw

school (of organisatie) op de website van het Platform te plaatsen.

Door het inzenden van het contactformulier met een korte omschrij-

ving (zie hiervoor de reeds aanwezige links) wordt de link op de

website geplaatst. Omgekeerd bieden wij graag onze link op uw site

aan! Verder is sinds april de bouwklas van de maand onder de titel

“Klas Actief” in de lucht gekomen. In de eerste editie vertelden 

25 leerlingen van 4Bouw van het dr. Knippenberg college in 

Helmond over de bouw van twee complete tweekappers in hun lokaal. 

Op de site is informatie te vinden over de producten en projecten, te

downloaden documenten (zoals het examenprogramma), een agenda

en de mogelijkheid om met het contactformulier vragen te stellen,

producten te bestellen of opmerkingen te plaatsen. Kortom: een site

vóór en dóór het Platform en alle geïnteresseerden in Bouwtechniek

en onderwijs.
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vervolg van pagina 1

Daarbij is een compliment voor onze Regio-

coördinatoren op zijn plaats. Deze geven het

voorbeeld hoe er positief gekeken moet 

worden naar onze docenten, leerlingen en

de opleiding.

Is de lage deelname aan opleidingen in de

Techniek nu een Nederlands probleem? In

de laatste week van maart was ik, met 24 

collega’s van het vmbo uit Limburg, op een

studiereis naar Toronto. We zijn daar vooral

gaan kijken naar beroepsonderwijs met een

nadruk op “Tec-education”. Ook in Canada

wil iedereen na de High School naar de 

Universiteit. Er gaat echter maar dertig 

procent. De andere leerlingen gaan naar 

beroepsonderwijs (te vergelijken met ons

mbo en hbo) of naar beroepsopleidingen te

vergelijken met ons leren en werken. Ook in

Toronto geldt dat de Techniek het moeilijk

heeft. Er wordt te weinig gekozen voor de

Techniekopleidingen. Ze hebben in hun aan-

pak van dat probleem ervoor gekozen om:

1. Techniek in de klas negen en tien (vergelijk-

baar met onze onderbouw) een breed 

karakter te geven en vooral modern aan te

bieden. We zagen daar voorbeelden van in

groepswerk aangeboden problemen die leer-

lingen samen moesten oplossen. Ontwer-

pen van robots waar wedstrijden mee 

gehouden werden, maken van websites of

zelfs televisieopnames.

2. In de klas elf en twaalf zowel brede als

smalle programma’s. Leerlingen doen

vooral ervaringen op die dicht bij de leer-

ling zelf liggen. Wat te denken van een

meisje van zestien die een module motor-

voertuigen volgt om haar eigen auto te

kunnen onderhouden?

3. Voor leerlingen die stage willen lopen zijn

er aparte programma’s die hen voorberei-

den op het leren en werken. Dit gaat zelfs

zover dat zij al punten verdienen voor hun

vervolgopleiding. Een manier van integratie

van mbo en vmbo als je naar onze scholen

kijkt. Deze laatste manier blijkt de belang-

rijkste optie te zijn waarom leerlingen

eventueel de Techniekopleiding kiezen.

Er wordt door “onze” docenten en leerlingen van Bouwtechniek veel positief werk gedaan

om het werken in de Bouw te promoten. Op onze Landelijke dag op 7 juni aanstaande 

zullen we dat weer horen en zien. En toch... het lukt op de één of andere manier niet om de

mensen van buiten het onderwijs (en soms zelfs van binnen dat onderwijs) ervan te 

overtuigen dat er prima onderwijs gegeven wordt in de afdeling Bouwtechniek. Ik kan 

anders niet verklaren waarom niet meer jongeren kiezen voor een opleiding in de (Bouw)

Techniek. Steeds meer wordt er nu door verschillende instanties gepleit voor opleidingen

in de Techniek. 

Van de voorzitter

Dit betekende dat een klas een aannemer

helpt met het bouwen van een huis!

4. Men werkt op termijn naar een soort

“meester” diploma toe. Er is sprake van

een vakmanschapsroute van breed naar

smal.

Alles bij elkaar een leermoment voor mij als

het gaat over de opleidingen in de Techniek.

Wij staan niet alleen in ons probleem. Het is

belangrijk om leerlingen goed voor te bereiden

op hun keuze (met moderne middelen) en de

aansluiting naar het vervolgonderwijs is een

doorslaggevende factor.

Hier is uw Platform mee bezig. Wij hebben

goede plannen en projecten ontwikkeld.

Denkt u maar aan ons PSO, Kiezen voor 

Kader en Leerwerkhuis materiaal. Producten

die als voorbeeld gaan dienen voor andere

Platforms. Wij zijn goed aan het bouwen aan

Bouwtechniek en moeten dat nog meer laten

zien en laten weten! Hierbij wens ik ons heel

veel succes.

Jan van Nierop, 
voorzitter Platform vmbo Bouwtechniek
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In memoriam

Aad van Langen
3 mei 1951 - 3 januari 2006

Er is een steen verlegd

In een rivier op aarde

Het water gaat er anders dan voorheen

Jij leverde bewijs van jouw bestaan

Omdat door het verleggen van die ene steen

De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan

~

Zaterdag 7 januari 2006 hebben we Aad naar zijn laatste 

rustplaats gebracht. Veel te vroeg, met veel verdriet van de vele,

vele familieleden, vrienden, collega’s, leerlingen en bekenden.

Na een kort maar slopend ziekbed van nog geen 6 weken.

Aad was als Regiocoördinator sinds 1989 betrokken bij het 

Platform vmbo Bouwtechniek. Als bevlogen docent, maar ook

als mens. Staan voor zijn doelen, voor zijn leerlingen, dat was

zijn devies. Dat werd tijdens de herdenkingsplechtigheid op 

verschillende manieren duidelijk uitgesproken. Wim Verhoog,

landelijk coördinator Platform vmbo Bouwtechniek, memoreer-

de in zijn afscheidsspeech zijn daadkracht, zijn betrokkenheid

maar ook zijn vele gezichten. Directeur André van Zon van het

Sterrencollege te Haarlem waar Aad werkte als docent, sprak het

gemis uit dat zal volgen op deze lege plek. Ook een vertegen-

woordiger namens de Slavische gemeenschap, waarvoor Aad

vrijwilligerswerk deed roemde de betrokkenheid. Veel warme

woorden op deze koude dag, waarmee benadrukt werd wat een

veelzijdig mens Aad was. Wij wensen zijn familie veel kracht bij

het dragen van dit verlies.

~
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Nieuwsberichten

Nascholing
De nascholingsactiviteiten voor het schooljaar 2006-2007

worden op dit moment geïnventariseerd en nader uitge-

werkt in relatie tot de examenprogramma’s. Op de docen-

tenpagina van de website www.vmbo-bouwtechniek.nl zal

hierover nadere informatie worden verstrekt.

Digitale enquête aangepaste 
examenprogramma’s
De aanmelding van de digitale enquête over de examen-

programma’s is tot 22 mei aanstaande in te vullen via de website

www.cevo.nl/enquete. Deze link leidt naar het aanmeldings-

formulier op de Cevo website. Ook is hier achtergrond-

informatie te vinden over het project “herziening” examen-

programma’s vmbo. Ook docenten uit het bve-veld kunnen

reageren.

Ton Vianen geridderd
In maart van dit jaar is, in de laatste Raadsvergadering ter

plaatse, Ton Vianen koninklijk onderscheiden als “Lid van

de Orde van Oranje Nassau”. Ton was jarenlang landelijk

coördinator van het Platform vmbo Bouwtechniek. De 

motivatie was gebaseerd op zijn twaalf jaren lange inzet als

raadslid en fractiesecretaris in de gemeente Coevorden,

maar ook en vooral voor datgene wat Ton beroepsmatig in

zijn arbeidszame leven voor het beroepsonderwijs heeft 

betekend. Specifiek voor de bedrijfstak Bouw- en Infratech-

niek. Wij feliciteren Ton hiermee van harte, het zal zijn 

afscheid van zijn werkzame leven zeker verzachten!

Dag van de Bouw 
op 3 juni
Tijdens de regiobijeen-

komsten is aandacht 

besteed aan de Dag van de

Bouw. Bouwend Neder-

land voert, samen met haar

leden, de campagne De

Bouw maakt het. Doel is het verbeteren van het aanzien

van de sector en het zichtbaar vertalen van de trots binnen

de sector over de producten. Op 3 juni aanstaande zijn tien-

tallen bouw- en infrastructurele projecten, verspreid over

het hele land, opengesteld voor het publiek. Ook veel

bouwbedrijven zullen hun deuren open zetten. Het is een

unieke kans om met de klas, individueel of het hele gezin

een kijkje “achter de schutting” te nemen op bouwplaatsen

in de buurt die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek.

Op alle projecten zal de Kies Bouwtechniekfolder van het

Platform vmbo Bouwtechniek uitgereikt worden aan de 

bezoekers! Voor een overzicht van opengestelde projecten

en meer informatie bezoek de website: 

www.debouwmaakthet.nl.
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In de mededelingensfeer:

• Aandacht voor de splinternieuwe, en al

druk bezochte website: www.vmbo-bouw-

techniek.nl. Met de oproep om klassen

aan te melden voor de digitale rubriek:

klas van de maand onder de titel “Klas 

Actief”. Voor dit jaar zijn al voldoende

aanmeldingen van scholen binnen, maar:

alle input vanuit het scholenveld is en

blijft welkom. 

• Aandacht voor de Landelijke dag op 7 juni

in Biddinghuizen, meer hierover in deze

Nieuwsbrief. Nieuw dit jaar: aan Bouw-

techniekdocenten is als eerste de eer 

gegund om zich digitaal aan te melden:

snel en werkbaar voor alle partijen hopen

we. Volgend jaar ook voor alle andere 

genodigden, deze moeten nu nog ouderwets

het aanmeldingsformulier faxen, maar 

uiteraard: ook van harte welkom. 

• Tijdens de Landelijke dag wordt de nieuwe

presentatie CD getoond, die laat zien wat

het Platform allemaal doet en voor welke

doelgroepen. Deze CD is aan te vragen op

de website.

• Op alle regiobijeenkomsten zijn posters en

actiekaarten uitgereikt om de aandacht te

vestigen op 3 juni, de Dag van de Bouw.

Meer hierover elders in deze Nieuwsbrief.

Tijdens alle regiobijeenkomsten stonden

twee programma-onderdelen centraal:

Aansluiting vmbo naar mbo, 
door Cor de Ridder

De Stichting Platforms vmbo heeft, mede 

namens het Platform vmbo Bouwtechniek,

een projectvoorstel ingediend voor subsidie

van OCW. Hiermee maken de gezamenlijke

Platforms een vuist richting ministerie om

voorwaarden te scheppen voor: zorg dragen

voor een “warme overdracht” van vmbo naar

mbo en het in beeld brengen van bestaande

contacten tussen beide onderwijsvormen,

bereidheid tot overleg en behoeften aan

ondersteuning vanuit het Platform. Van deze

informatie willen we leren, behoeften peilen

om modellen te ontwikkelen ten behoeve

van deze warme overdracht. Kortom: hoe is

4

Een korte impressie voor degenen die niet in de gelegenheid waren de regiobijeenkomsten

te bezoeken. Uiteraard was er bij elke bijeenkomst een moment van herdenken van Aad

van Langen. In zijn geest wordt gehandeld: dóórgaan met alle activiteiten voor en door het

Platform vmbo Bouwtechniek!

de stand van zaken nu en hoe zou het moeten

zijn. Om dit project handen en voeten te 

geven, inventariseert het Platform vmbo

Bouwtechniek onder alle scholen met een

Bouwtechniekafdeling, landelijke organisa-

ties (zoals Kenniscentra en samenwerkings-

verbanden) en bij ROC’s de stand van zaken.

Waarom? De gemiddelde uitval in het mbo is

37% per jaar, waarvan vooral in het eerste

jaar de meeste klappen vallen.

Ongediplomeerd verlaat 12% tot 25% het

mbo. Als door een betere overdracht van

vmbo naar mbo dit percentage kan dalen, is

het project bij voorbaat geslaagd. Het project

moet uiteindelijk leiden tot praktische 

handvaten, haalbaar en ingebed in de eigen

organisatie. 

Eerste serie regiobijeenkomsten 2006: 

genoeg “stof” tot nadenken én doen!

Regiobijeenkomst Hoorn

Cor de Ridder over aansluiting

Het Bouwtechnieklokaal
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Daarentegen is het aantal leerlingen dat een bouwtechnische beroepsopleiding volgt al ge-

ruime tijd aan het dalen. Te weinig leerlingen kiezen voor het vmbo, waarbij de doorstroom

naar het mbo en de uitstroom naar de bedrijfstak beter kan.

Effect vergroten
Om de positie van het vmbo te versterken hebben Bouwend Nederland, de vmbo-scholen,

de ROC´s en Fundeon een samenwerkingsverband gevormd. Een gezamenlijke aanpak is

belangrijk zodat alle partijen vanuit hun eigen expertise en betrokkenheid een bijdrage

kunnen leveren. Bouwend Nederland: “De bouw heeft dringend behoefte aan goed opge-

leid personeel. Kwalitatief goed onderwijs is dus belangrijk, te beginnen in het vmbo. Veel

jongeren stromen na het vmbo door naar het mbo of zelfs hbo en vervolgens naar het be-

drijfsleven. Maar de basis leggen ze op het vmbo. Als bedrijfstak voelen we ons dus erg ver-

antwoordelijk voor het vmbo.”

Overal in het hele land draaien, vaak al jaren, projecten waarin vmbo-scholen, ROC´s en

samenwerkingsverbanden met elkaar proberen om de in- en doorstroom in de Bouwopleidin-

gen te verbeteren. In de regio worden goede ervaringen opgedaan. ROC´s en vmbo-scholen

werken zeer goed samen om de doorstroom van jongeren naar het mbo makkelijker te ma-

ken. Al deze projecten zijn uitstekende initiatieven, maar door meer met elkaar samen te

werken kunnen we het effect vergroten. De regionale projecten moeten vooral doorgaan,

maar de Taskforce wil landelijk en regionaal beter op elkaar afstemmen.

Breed draagvlak
Qua uitvoering is de bal neergelegd bij Kenniscentrum Fundeon. De afgelopen tijd is de

samenwerking tussen Fundeon, het Platform vmbo Bouwtechniek en Bouwend Nederland

gegroeid. Dat maakt het ook voor het onderwijs makkelijker om aan te sluiten. Daarnaast

zijn we in staat om de instroom bouwbreed op te pakken omdat het hele Bouw- en Hout-

cluster participeert in het Platform vmbo Bouwtechniek. De partijen hebben elkaar gevon-

den en landelijk, maar ook regionaal, is nu een breed draagvlak ontstaan. Ons doel is een

kwalitatief goede instroom van nieuwe werknemers in Bouw en Infra. Om ook politieke 

aandacht te vragen voor het vmbo heeft Bouwend Nederland de Taskforce vmbo opgericht,

onder leiding van voorzitter Elco Brinkman. De Taskforce stimuleert de samenwerking tus-

sen werkgevers, vmbo-scholen en samenwerkingsverbanden en is begonnen met een ima-

gocampagne, onder meer door het organiseren van docentenstages, gastdocentschappen,

excursies en snuffelstages op vmbo-scholen. Meer over de samenwerking bedrijfsleven en

onderwijs op de Landelijke dag!

Taskforce gaat 

samenwerking

bedrijfsleven 

en onderwijs 

ondersteunen

In de discussies na de inleiding door Cor de

Ridder werd onder andere geconcludeerd

dat er enige scepsis bestaat om deze inventa-

risatie uit te voeren: er liggen al blauwdruk-

ken maar directies werken vaak niet mee, of

denken schoolbreed in plaats van afdelings-

breed. Deze, en andere discussiepunten, zijn

uitgangspunt voor een presentatie op de

Landelijke dag. Uitvoering van het project:

september tot december 2006.

Stof in de gevarenzone?, door
Paul Kramer en Henk Sloots

Fijnstof/respirabel stof, aldus Paul Kramer,

kan een gevaar betekenen in het Bouwtech-

nieklokaal. Kwartsstof staat op de lijst van

gevaarlijke stoffen! De presentatie van deze

inhoudelijke kennisoverdracht is te vinden

op de website: www.prismafilter.nl.

Over houtstof kan, aldus de presentatie van

Henk Sloots van Ridex, een informatiemapje

besteld worden via info@gerretsen.nl. Hierin

zijn ook de nieuwe Eurorichtlijnen opgeno-

men die vanaf 1 juli 2006 gelden. Eisen die

aan werkplekken en apparatuur gesteld 

worden, maar ook de rol van arbeidsinspectie

hierin (stofmetingen en het nemen van maat-

regelen). Van harte aanbevolen door het

Platform vmbo Bouwtechniek.

Thieme Meulenhoff en Wolters Noordhof

waren present. Tussendoor en na afloop

ruimte voor informele informatie-uitwisseling.

Aansluitend tijd voor een hapje en een

drankje. De data voor de regiobijeen-

komsten in het nieuwe schooljaar vindt u 

tegen die tijd op de website.

Koen Stephan van Bouwend Nederland,
Wim Verhoog en Hannie Offenberg bij de

bobsleestartbaan in Harderwijk

Bedrijfsleven en onderwijs gaan nog intensiever met elkaar samenwerken om het Bouw-

onderwijs een impuls te geven. De vraag naar opgeleide vakmensen en kadermedewer-

kers in de bouw neemt toe. 



vmbo bouwtechniek nieuws - nr. 11, mei 2006

Skills Masters
Tijdens de beroepenwedstrijden en -demon-

straties in Ahoy in maart van dit jaar, was het

Platform vmbo Bouwtechniek de bindende

factor op het Bouwplein. Namens het Platform

werd een Rode Draadspel gemaakt. Daarin

werden leerlingen uitgedaagd minimaal zes

doe-activiteiten op het Bouwplein uit te voe-

ren. Iedere deelnemer ontving bij inleveren

van het formulier een magneet van het 

Platform en was daarmee ook kanshebber

op de hoofdprijs: een mountainbike. Deze

werd gewonnen door Jelle Stevenson uit

Lekkerkerk, een timmerman in spé.

Landelijke dag
De werkgroep Landelijke dag is onderdeel

van de werkgroep Communicatie, uiteraard

aangevuld met de Regiocoördinatoren. Deze

laatste zien erop toe dat ook de inhoud van

de dag past bij de wensen van de Bouwtech-

niekdocenten. In 2006 worden, naast de 

primaire doelgroep waarop het Platform zich

richt, de Bouwtechniekdocenten, nu ook de

Bouwdocenten van ROC’s uitgenodigd. Het

doorstroomproject van het Platform ligt

hieraan ten grondslag. Voor medewerkers

van de Kenniscentra is een speciale bijeen-

komst gepland om ook te zorgen voor actuele

interne communicatie.

Van de werkgroep Communicatie

Platform vmbo Bouwtechniek

Werkplan 
Het werkplan van de Communicatiewerk-

groep is een groeidocument. Naast de 

concrete producten die in de planning staan

(de website up-to-date houden, de folder

‘Kies Bouwtechniek’ continue onder de 

aandacht brengen, evenals de folder ‘Ontdek

Bouwtechniek: lesmateriaal en producten op

maat’, de Nieuwsbrief, landelijke en regionale

publiciteit) is onderzoek onderdeel van het

werkplan. Vóór de zomer zullen voor de 

primaire doelgroepen waarop het Platform

zich richt, meetbare doelen geformuleerd

worden, vertaald in een 0-meting voor dit

jaar. Zodat we volgend jaar kunnen meten:

wat zijn de effecten van de inspanningen?

Jongerencommunicatie
Om de beschikbare financiële middelen zo

effectief mogelijk in te zetten in de communi-

catie naar de vmbo-leerlingen in onder- en

bovenbouw, wordt in samenwerking met

ComBat, een adviesbureau gespecialiseerd in

jongerencommunicatie, een plan uitgewerkt

om jongeren te binden en te stimuleren voor

een opleiding in de Bouwtechniek te kiezen

én hierin “een leven lang” te leren.

Bouwplein op Skills Masters

Wim Verhoog reikt mountainbike uit

Jury in beraad

De werkgroep Communicatie heeft zich de

afgelopen maanden actief bezig gehouden

met de volgende activiteiten en producten.

6
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Stichting Hout en 
Meubel
25e Docentendag vmbo 
Bouwtechniek in Midden Nederland
Op 16 maart namen ruim vijftig docenten

Bouwtechniek van dertig vmbo scholen uit

de regio Midden Nederland, deel aan de 25e

docentendag. De organisatie van deze jaar-

lijkse bijeenkomst is in handen van SH&M,

kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsle-

ven voor de hout- en meubelsector en

Samenwerkingsverband Houtindustrie

Midden Nederland. De deelnemers brachten

bedrijfsbezoeken aan ABC Arkenbouw in

Urk en Dörr jachtbetimmeringen in Lemmer.

Met een buffet en presentaties van een werk-

voorbereidingsprogramma en verschillende

computertekenprogramma’s werd de 25e 

docentendag dag afgesloten.

Instroom bedrijfstak
De bijeenkomsten hebben tot doel de vak-

docenten op de hoogte te houden van 

ontwikkelingen in de houthandel, de timmer-

en meubelindustrie. 

Bedrijfsbezoeken binnen de sector en work-

shops zijn vaste onderdelen van de docen-

tendag. Met de opgedane kennis en hun 

enthousiasme voor het vak zijn de docenten

beter in staat de leerlingen te informeren

over de beroepen en mogelijkheden in de

hout- en meubelsector. Vooral de leerlingen

Bouwtechniek die deelnemen aan het door

SH&M ontwikkelde programma Meubel-

maken/Interieurbouw, vormen een belangrijke

doelgroep voor de bedrijfstak. Inmiddels 

bieden bijna negentig vmbo-scholen het 

programma aan. 

Succesformule
De eerste excursie naar meubel- en timmerbe-

drijven in Utrecht en omgeving werd 25 jaar

geleden georganiseerd door de heer Bunnik,

consulent bij de toenmalige Stichting Hout. 

De succesformule van de docentendag blijkt

uit de hoge opkomst en trouwe deelname,

zoals de heer Hein, docent van de Goudse

Waarden in Gouda. Hij was voor de zestiende

keer aanwezig.

Nu komen de docenten uit het hele werkge-

bied van de deelnemende samenwerkings-

verbanden in Rijnmondgebied en Midden

Nederland.

De docentendag wordt mogelijk gemaakt

door de Samenwerkingsverbanden meubel

en interieurbouw voor de regio’s Rotterdam

Van de Kenniscentra in het Bouw- en Hout Cluster

In elke regio van de verschillende RCOB’s

doen vijf basisscholen mee aan het project.

Zij hebben een bouwpakket van een Troon

ontvangen, die de leerlingen van groep

zes/zeven naar eigen inzicht ontwerpen en

Savantis en de Stichting Techniek In Basisonderwijs (STIB) organiseren in samen-

werking met de Regionale Commissies Onderwijs en Bedrijfsleven (RCOB’s) een 

schilderwedstrijd: de Savantis Tronenwedstrijd 2006. Met deze wedstrijd kunnen jonge

kinderen het schildersvak van heel dichtbij meemaken.

Ga Schilderen!: Savantis Tronenwedstrijd 2006

Savantis

beschilderen. Daarnaast schrijven de leerlin-

gen een projectverslag, waarin alle stappen

van ontwerp tot eindresultaat zijn beschreven. 

Alles staat onder begeleiding en instructies

van een professionele schilder uit de directe

omgeving van de school. Deze schilder helpt

de leerlingen in vier bijeenkomsten van 

ongeveer anderhalf uur met enkele basis-

principes van het schilderen: schuren en

gronden, licht schuren en beschilderen en de

evaluatie met eventuele finishing touch. 

Alle regionale winnaars nemen vervolgens

deel aan de landelijke Tronenfinale in Het

Land van Ooit op 7 september 2006. Een

kinderjury van twintig jongens en meisjes uit

de groepen twee/drie zal de finaletronen 

beoordelen. Daarnaast is er een vakjury, 

De winnaars van de landelijke finale winnen

een set van De Techniek Torens. Alle deel-

nemers aan de finale kunnen genieten van

een dagje Land van Ooit en uiteraard mag

iedere school de eigen Troon houden. Meer

informatie over dit project kunt u vinden op

www.savantis.nl.

Docenten

Het bouwpakket

en Utrecht en de Leerwerkplaats houthandel

in Zwijndrecht, Samenwerkingsverband

Houtindustrie Midden Nederland.
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Colofon

“vmbo Bouwtechniek Nieuws” informeert
over de activiteiten van het Platform vmbo
Bouwtechniek. Deze nieuwsbrief verschijnt
minimaal drie keer per jaar en is bestemd
voor docenten, sectordirecteuren en 
coördinatoren van vmbo-scholen met een
afdeling Bouwtechniek, alsmede samen-
werkingsverbanden, ROC’s en andere 
belangstellenden op het gebied van vmbo
Bouwtechniek.

Het Platform vmbo Bouwtechniek is 
een onafhankelijk commissie die als doel
heeft gesprekspartner te zijn binnen het
onderwijsveld en Bouwend Nederland. 
In het Platform zijn als leden vertegen-
woordigd: de Vereniging van Voortgezet
Onderwijs, de Kenniscentra Beroeps-
onderwijs bedrijfsleven in de Bouw- en
Houtsectoren (Fundeon, Savantis en
SH&M) en het bve-veld.

De redactie van vmbo Bouwtechniek
Nieuws bestaat uit Hannie Offenberg,
Wim Verhoog en Gerd Simons. 
Voor vragen over de inhoud of voor het
bestellen van extra exemplaren kunt u
contact opnemen met het Platform vmbo
Bouwtechniek via onderstaand redactie-
adres:

Platform vmbo Bouwtechniek
t.a.v. redactie vmbo Bouwtechniek
Nieuws
Postbus 76
2740 AB Waddinxveen

t 0182 – 64 11 11
f 0182 – 64 11 00
e platform@vmbo-bouwtechniek.nl

In deze Nieuwsbrief zijn de bijdragen

verwerkt van:

Jan van Nierop, Hannie Offenberg, Karin
Reinderts, Cor de Ridder, Marijke Theus-
sen en Ineke van Westrienen.

Vormgeving:

Boerma Reclame, Waddinxveen

Foto’s:

Hannie Offenberg, Cor de Ridder (beiden
Fundeon), Savantis, SH&M

Druk:

Veldwijk - van Loon Grafische Bedrijven
B.V., Waddinxveen

Girlsday in Bouw & Infra Park
in Harderwijk

Beroepsgerichte doorstroom assistent Schilder en
Industrieel Lakverwerker
Savantis organiseert tijdens de Landelijke dag een workshop over de assistentenopleiding

Schilder en Industrieel Lakverwerker. Laat u informeren over de diensten die Savantis u 

namens de bedrijfstak te bieden heeft: de opleidingen, de onderwijsproducten, de praktijk-

examinering en het Register van Erkende Leerbedrijven. 

Workshop:

Wil je mensen enthousiast maken voor een technisch beroep, dan moet je zo jong mogelijk

beginnen om ze een goed beeld van dit werk te geven. Om die reden heeft Fundeon, samen

met RCB-Bouw Noord West Veluwe, in het kader van de landelijke Girlsday 2006, op 

27 april in het Bouw & Infra Park te Harderwijk, een speciale dag georganiseerd voor

vmbo-meiden. 

Wouter Turpijn, algemeen directeur Fundeon en Burgemeester Van Putten, voorzitter 

RCB-Bouw Noord West Veluwe, heetten de meiden welkom. Samen met twee van de vijftig

aanwezige meiden hebben beide heren de dag geopend met machinaal leggen van een straatje.

Fundeon vindt het belangrijk dat jonge meiden zich welkom voelen in de sector en hun weg

weten te vinden. 

De meiden hebben in de Bouwput gewerkt met een hydraulische graafmachine, het timmeren

van een bekisting voor een fietsbrug, of met de computer een straat ontworpen. Kimberley

Kanters en Khadija Fassihi zijn studente bouwkunde bij het ROC van Amsterdam. Hun droom

is: architect worden. Zij vertelden over hun opleiding en de reis naar Gambia waar ze twee 

weken lang gaan helpen een school

te bouwen. Tenslotte konden de

meiden terecht op de bobsleestart-

baan, waar ze onder enthousiaste

begeleiding van twee deelnemers

van het bobsleeteam van de Olym-

pische Spelen konden oefenen met

starten! 

Over Girlsday
Girlsday is een landelijk initiatief

om meiden te laten ervaren dat

techniek overal is en dat het leuk is

om technisch werk te doen. Bedrijven

en organisaties zetten hun deuren

open voor jonge meiden, zodat ze

kennismaken met techniek en de

dagelijkse beroepspraktijk. Girlsday

is overgewaaid uit de V.S. en Duits-

land waar het een succes is. Fundeon

sluit daar graag bij aan vanuit het

motto de kracht van zien én zelf

doen.
Actie in de Bouwput
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